Achtergrondinformatie SA - 1 Toetsing aan de kaders

a. Inhoudelijk









Het plan is concreet over (1) al dan niet innovatieve maatregelen om het
arbeidspotentieel te vergroten (2) maatregelen voor onderwijs (3) wie
(maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheden) welke actie
uitvoert
In het plan worden meetbare tussendoelen opgenomen die aantoonbaar
per te noemen datum realiseerbaar zijn
In het plan worden meetbare tussendoelen opgenomen over de mate van
aanbod ontwikkeling
Ten aanzien van vraagontwikkeling moet er oog zijn voor de relatie met
arbeidsmarktgebied Food Valley
Het plan bevat criteria (succesfactoren) waaraan een inclusieve
arbeidsmarkt moet voldoen
Het resultaat moet regionaal zijn
Het plan beschrijft huidige knelpunten in/van de regio

b. Proces





Het plan van aanpak van de Dialooggroep is uiterlijk 1 juli 2019
beschikbaar, waarna besluitvorming na het zomerreces zal plaatsvinden.
Alle belangen zijn – zo mogelijk - vertegenwoordigd in de Dialooggroep
Alle deelnemers committeren zich aan de voorkant expliciet aan de
opgave en de kaders
Het voorstel van de Dialooggroep is Smart geformuleerd

c. Financieel




De acties worden bij voorkeur gefinancierd door zowel markt, onderwijs als
overheid
Bij de voorstellen wordt gekeken welke partijen (markt, overheid,
onderwijs) gaan bijdragen aan de financiering
De voorstellen zijn aantoonbaar financieel haalbaar voor marktpartijen en
overheden

Wat opvalt aan de voorstellen van de DG Arbeid is dat deze sterk input georiënteerd lijken te zijn.
Dit is wellicht deels te verklaren door het feit dat tijdens de uitvoering van de Regiodialoog het
traject “Perspectief op Werk” werd geïntroduceerd. Een Rijks financieringsregeling waarvoor
(voor de DG) op zeer korte termijn concrete voorstellen moesten worden ingediend. Dit maakt
het niet mogelijk om op grond van de vijf voorstellen precies te zijn over welke resultaat op welk
moment kan worden behaald. Ook is niet volledig voldaan aan de proceskaders (o.a. alle
belangen aan tafel). Of de voorstellen binnen de financiële kaders vallen, hangt af van een aantal
ontwikkelingen, waaronder de besluitvorming over Perspectief op Werk.
Concluderend kan gesteld worden dat de DG arbeid niet volledig binnen de gestelde kaders is
gebleven.

